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ohlédnutí za prvním rokem projektu – rok 2014
V našem okolí jsou děti, rodiny s dětmi, osamocení senioři nebo lidé bez domova, kteří to mají v
životě složitější. Potřebují pomoc – lepší sociální kontakty, finance, stravování, hmotné
zabezpečení, společenství, doučování, smysluplné vyplnění volného času, pomoc s orientací v
systému apod. Adopce na blízko, alespoň trošičku, podává pomocnou ruku.

Jak Adopce na blízko funguje?
Pracujeme s konkrétními dětmi a jejich rodinami, kterým se nežije dobře. Zjišťujeme jejich
hmotné potřeby, ty se pak snažíme zajistit, seznam aktuálních potřeb průběžně doplňujeme. Je
sestavován terénními sociálními pracovníky a lékaři, kteří jsou s rodinami v úzkém kontaktu.
Snažíme se rodiny také doprovázet a pomáhat jim v orientaci, resp. v otázkách dluhů, nájmů,
splátkových kalendářů, školy, doučování apod. Bývá to i tak, že se ozvou napřed dárci, že mají
nějakou konkrétní věc a zda pro ni nemáme užití. Ozývají se i dárci času (doprovázení, doučování
apod.), dárci práce (poradna, péče o tělo apod.)
Dárce do Adopce na blízko jednotně charakterizovat nejde – je to rodina s malými dětmi, rodina s
odrostlými dětmi, senioři, žáčci prvního stupně základní školy, mládežníci či osaměle žijící
dospělák. Někdy jsou to věci již použité (ale stále funkční a kvalitní), jindy zcela nové.

Během posledních 12měsíců
• jsme rozdělili velmi mnoho oblečení a obutí, drogerie a úklidových prostředků nebo
školních potřeb. Několikrát jsme zajišťovali koberec, deky a polštáře včetně povlečení.
Předali jsme jízdní kola a sportovní potřeby, dětskou postýlku, matrace a několik dětských
kočárků
•

mohli jsme udělat radost i kvalitními didaktickými hračkami, dětskými kočárky a velkou
spoustou panenek. Rozdělili jsme i knihy, časopisy a výtvarné potřeby

• zdaleka nejde jen o hmotné zabezpečení – k našemu konání se přidávají další dobré duše,
které dětem nabídly trávení volného času při prázdninovém vandru, při příměstském
táboru, výtvarném pobytu, svůj čas a um při improvizovaném kadeřnickém salonu. Je tu i
nabídka přizvání k víkendovým aktivitám apod.
• podařilo se nám posunout Potravinovou banku ČR i k nám na jih. Díky členství v této
organizaci jsme 22. listopadu spoluorganizovali Národní potravinovou sbírku ve
strakonickém Kauflandu. Po deseti hodinách jsme vybrali neuvěřitelných a rozhodně
nečekaných 830,5kilogramů trvanlivých potravin. Do konce roku jsme rozdali 590kilo
• od 29. října do soboty 1. listopadu 2014 jsme uspořádali již osmý dobročinný bazar - nám
darované oblečení a obutí od partnerských organizací v Německu jsme nabídli dál, jako
formu naší pomoci rodinám, které uvítají levné oblečení a obutí

• Krabice od bot 2014 - letos jsme chtěli obdarovat 89 dětí zapojených v našem projektu. O
balení krabic byl i letos velký zájem a tak se nakonec sešlo 320 vánočních dárků. Kromě
našich „adopčních“ rodin (terén.soc. program, azylové domy, krizové centrum pro matky)
jsme je rozváželi také do strakonického Dětského centra + dobrovolníkům, kteří dárky balí
pro děti v nemocnicích. 35 krabic putovalo k našim kolegům ze sdružení Romano Jasnica
• dostali jsme také konkrétní finanční obnosy na úhradu obědů ve školních jídelnách pro
„adopční děti“. Veškeré finanční dary putují ke konečným příjemcům v plné výši
(nehradíme z nich provozní náklady apod.)
• spolupracujeme s několika azylovými domy či krizovými centry, stejně tak i s několika
sociálními pracovnicemi z terénních sociálních programů. Oslovují nás také učitelé a
lékaři, resp. dávají typy na naše zacílení.
• můžeme sledovat vývoj u některých „adopčních“ rodin – některé jsme ztratili z dohledu,
jiným se daří lépe a z projektu vystoupily. Máme nováčky i „staré známé“.
• dárců a ochotných spolupracovníků během roku hodně přibylo – začínalo nás pár, teď je v
adresáři dárců 52 jmen
• snažili jsme se získat grant „Milostivé léto“ na provoz – resp. na úhradu pohonných hmot.
Nepodařilo se.
• náklady na provoz (pohonné hmoty, telefony a kancelářský materiál) hradí v plné výši
Českobratrský evangelický sbor ve Volyni z vlastních prostředků nebo samotní
dobrovolníci
• aktivizovali jsem několik desítek dobrovolníků, kteří nám pomáhají – zajištění a
organizace národní potravinové sbírky, zajištění dobročinného bazaru, rozvoz hmotné
pomoci, volnočasový program pro děti apod.
Jak dál – v roce 2015?
I nadále bychom rádi byli v kontaktu s adopčními rodinami a sdíleli s nimi jejich starosti a
zmírňovali jejich nedobré pozice – hmotnou pomocí, sdílením, poradou, projevením zájmu.
Samozřejmostí je další spolupráce se sociálními pracovníky v terénu či azylovými domy. Vítáme
nové kontakty a typy na možné nové „adopční“ rodiny.
Na našem webu + v emailových zprávách od nás můžete průběžně sledovat seznam aktuálních
hmotných požadavků. Trvalý požadavek: školní pomůcky (pastelky, pera, vodovky, lepidla, sešity
apod.), didaktické hračky a pomůcky (puzzle, omalovánky, grafomotorické listy apod.). Povlečení
a prostěradla / lůžkoviny, ručníky, záclony, peřiny a deky.
Podrobnější informace o našem počínání najdete zde: http://volyne.evangnet.cz/adopce.html
Jsme vděčni, že můžeme pomáhat – vaše důvěra nás povzbuzuje
----------------------------------------------------------------------------------------------------Kontaktní osoba:
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